
Deklaracja dostępności  

Przedszkole Samorządowe nr 5 „Piątka” w Biskupcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej 
strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowych 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych . Oświadczenie w sprawie 
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej hK://ps5biskupiec.edupage.org 

Data pierwszej publikacji 20 września 2007 

Data ostatniej istotnej aktualizacji 22 września 2020  

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04.kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej 
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub 
wyłączeń wymienionych poniżej: 

• Część plików jest dostępna cyfrowo 

• Obrazki na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego z opisem obrazka dla niewidomych 

• Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ( większość filmów została opublikowana 
przed wejściem ustawy) 

• Strona nie spełnia wytycznych dostępności stron internetowych WCAG2.1 

• Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych 

• Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie   zawierają informacji o ich języku , 
formacie oraz rozmiarze 

• Nie ma ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna, zakładki w przeglądarce 

Oświadczenie ma zastosowanie do strony hKps://ps5biskupiec.edupage.org 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny . 
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

Przedszkole Samorządowe nr 5 „ Piątka” w Biskupcu  

11- 300 Biskupiec 

Al. Niepodległości 19 

Tel. 89715 -27 -69 

Email. przedszkole nr5wbiskupcu@wp.pl 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . 

Osobą do kontaktu jest Jolanta Ponikowska . 

Ta samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na 
brak zapewniania dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z zadaniem zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej , 
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostepnienia informacji w 

mailto:nr5wbiskupcu@wp.pl


formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania 
zawartości, filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej. Żądanie 
wskazania o którą stronę lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zadająca 
zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej powinna także określić formę tej 
informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować zadanie niezwłocznie i nie później  niż w ciągu 7 dni . Jeżeli 
dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy 
realizacja zadania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.  Jeżeli 
zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny 
sposób dostępu do informacji. 

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji zadania zapewnienia dostępności lub alternatywnego 
dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie.  

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw 
Obywatelskich  hKps:// www.rpo.gov.pl 

Dostępność architektoniczna 

Aby dostać się do budynku,  pokonać schody stopni 7.  Drzwi wejściowe otwierane ręcznie 
zabezpieczone domofonem.  Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Nie ma dostępu dla osób na 
wózkach. 

Budynek 3 poziomowy , parter oraz 1,2 piętro aby dostać się na piętro należy pokonać schody, brak 
windy, podjazdów, informacji głosowych, pętli indywidualnych itp. W korytarzach nie ma 
wydzielonych stref kontroli .Nie ma podjazdu dla wózków. Dla osób w wózkach nie ma dostępu. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych 
dla osób niewidomych i słabo widzących. 

Na terenie przedszkola jest parking  bez wytyczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. W 
odległości 70m znajduje się parking miejski z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. 
Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym. 

 Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Możliwość komentowania jest wyłączona. 

Koordynator do spraw dostępności w Gminie Biskupiec : 

Magdalena Karpińska 

Tel. 089 715 – 01 – 27 

Koordynator do spraw dostępności w przedszkolu: 

Bożena Hekman 

Te.89715 – 27 - 69 

http://www.rpo.gov.pl

